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Vibeke Olsson 

.ATT NAMNGE HISTORIEN 

Om behovet av historiska romaner 

Jag var åtta år när mamma läste Onkel Toms stuga för mig. Jag var egentligen 
för liten för boken och begrep inte de historiska sammanhangen och frågade 
ideligen: vad är prygla? 

Men en sak begrep jag och glömde aldrig: att vänner och kära, föräldrar och 
barn skildes åt för alltid på slavmarknaderna. Vem kan ~lömma mannen som för
gäves vädjar för sin blinda gamla mor: "Snälla, köp oss tillsa mmans ... " 

Inga fakta och siffror om slaveriet i USA och slavskeppens helveten kan för
medla den insikten i slavarnas vi llko r. Ski ldringen 1 Utvandrarna av resan 
över Atlanten säger mer än många siffror om live t före ångmaskinen; en sådan 
resa orkade man bara en gång i livet... 

Med detta vill jag inte ha sagt att fackhiicker och fakta skulle vara oviktiga. 
Tvärtom. Men den inlevelse en historisk berättelse kan ge hjälper oss att lät
tare förstå och behålla fakta. Fa~ ta som inte integreras i våra liv bearbetas 
på ett personligt plan, glömmer vi strax bort. 

De matrecept vi kan i huvudet är dem vi ofta lagar. Historiska årtal utan in
levelse blir som matrecept på ett främmande språk. 

Trots sin ofta ensidigt patriotiska hållning var kanske gamla tiders läroböck
er i historia mer inlevelsefulla. Där låg i alla fall en tät dimma över Llit
zen! 

Förr i tiden räknades historieskrivning till den stora litteraturen. Det syn
sättet går tillbaka till antiken; historikerna Livius, Tacitus och Sallustius 
tillhör också den romerska litteraturens största. Till skillnad från moderna 
historiker s~.rev de med ett bestämt syfte. De gjorde inte anspråk på att vara 
objektiva. ''Aven om författaren inte brukar fl!l samma iira som föreml!llet för 
sitt författarskap, tycker jag dock personligen att det är en ytterst grannla-
ga uppgift att skriva historia'; skriver Sallustius. "Först och friinW nufoe 
framställningen nl!l upp till samma höjd som händelserna. .. " (Sallustius i Cati
lina, Cavallins övers. 1969). 

En sådan programförklaring skulle nog ingen av oss vå~a g:1 ut med idag, varken 
historiker eller "historieberättare". Dels tror vi, till skillnad från ~reker
na och romarna, oftast att ord alltid bara är en blek avglans av verkligheten. 
Dels är vi uppfostrade till blygsamhet, ärelystnad är fult och inte en dygd 
som det var för Sallustius och hans läsare. 

Dock behöver ingen tvivla på a tt det finns ett stort behov av välskrivna, per
sonligt hållna historiska böcker också idag. Se bara till Peter Englunds väl
förtjänta succ~ med boken om Poltava. Eller biografin om Peter den Store, som 
hamnade på best-seller-listan! Det är oerhört glädjande t~cken. Kanske är inte 
historielösheten så stor som vi tror? 
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När nu Sallustius och Peter Englund kan förmedla den inlevelse som gör fakta 
levande och möjliga att behålla - varför skriva fiktiva, historiska romaner? 
Kanske finns det inget entydigt svar på den frågan. Jag har skrivit sex roma
ner om romartiden, nä rmare bestämt tilldrar de si~ år 249-3 12 e Kr. Natu rlig
tvis kan jag tvivla på meningen med det jag skrivit - me n jag ha r skrivit det 
med vett och vilje, lagt ner två år på forskning i ämnet. Vad har jag att a n
föra till mitt försvar? 

Den glömda historien 

Jag har kommit fram till två svar, ett som handlar om historiesyn och männi
skosyn, ett som handla r om den personliga upplevelsen av livets mening. 

Alltså, för det första: i de gamla tidernas urkunder, vare sig vi ta lar om 
romartiden e ller 1800-talet, och följaktligen i de flesta historikers sentida 
ve rk, finns ett stort hål. Det är det enkla folket plats, som i många böcker 
lämnats tom. Det är hålet e fter kvinnorna och barnen, bönderna, a rbe tarna, 
slavarna, soldaterna. Det ä r hå let efter som som byggde pyramiderna och de som 
såg till att Hannibals elefante r fick med sig foder över Alperna. Det är hålet 
e fter dem som befolkade antikens och medeltidens och den nya tide ns myllrande 
gränder - kan Du se och höra inom Dig hur alla gränder myllrade i alla gamla 
t ider, alla trångboddhetens tider, a lla tider för wc, centralvärme och TV ... 
Det är håle t efter dem som lindade barnen och bykte blöjorna. Det ä r hålet 
efter dem som eldade industrialismens ångpannor, dem som bebyggde och 
besådde världen. 

De't finns en stor, glömd historia, som kanske endast berättelsen kan vaska 
fram. Jag menar inte, att det inte går a tt skriva utmärkt populärvetenskap om 
"vanliga" människors liv. Peter Englunds Poltavabok och Jens Skygaards bok om 
Pompeji är utmärkta exempel. 

Men jag tror, a tt dessa böcker i fö rsta hand läses av redan historieintresse
rade. för att nå de historielösa, de som bara min ns rabbel av skolans histo
rielektioner, krävs namngivna människor av kött och blod. 

Alltså får historieberättaren ta fantasin till hjälp fö r att skildra slavarnas 
och de fattigas värld. Inte så, att man ska fantisera ihop miljöer och seder 
och bruk - den som inte är intresserad av att utforska oljelampor och sköld
bucklor, spannmålshantering, hakar och hyskor skall inte skriva historiska 
romaner. Det finns ju annat att skriva! 

Men personerna, deras levnadsbanor och tankevärld, måste fantasin hjälpa till 
med. Det finns ju bara några knappa ord på en gravsten e lle r en rangru lla, om 
ens det. 

Den som vill försöka berätta om folkets historia, och kanske få med sig några 
som inte tror sig vara intresserade av historia, måste skriva om uppdik tade 
personer. 

VArt behov av rötter 

Vad har då den personliga upplevelsen av livets mening med saken a tt göra? Jag 
tror a tt vi behöver förebilder, särskilt i livets svåraste skeden. Vi behöver 
rötter och sammanhang. H istoriska kunskaper kan hjälpa oss till sammanhang. 
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De kan vidga våra erfarenhetsramar och ge oss hemortsrätt i världen. Men det 
måste vara kunskaper som vi kan leva oss in i, integrera i våra e rfarenheter. 

·Vi kan inte identifiera oss med en miljon namnlösa stupade vid Verdun, däremot 
med Paul Bäumer i Pil västfronten intet nytt. Vi kan inte identifiera oss med 
en namnlös utvandringsvåg, däremot med Kristina och Karl -Oskar. Inte så 
många skulle minnas kejsar Hadrianus ur historieböckerna, om inte Margurite 
Yourcenar skrivit en roman om honom. 

Jag tror a tt möjligheten till identifikation och sammanhang är viktiga för vår 
psykiska hälsa. Vi behöver rötter. I ett urbant, sekulariserat samhälle, där 
ett fåtal känner till farmors mors och fa rfars farfars levnadssagor, behövs 
historiska berättelse r. 

Det är inte en slump a tt Vergilius blev en stor skald just i den tid då romer
ska folket rycktes upp från sin jord, ut i provinsernas legionsläger och in i 
städernas hyreskaserne r. Han gav dem tillbaka deras rötte r. 

Också av politisk skä l är rötter viktiga. Ett folk utan rötter kan drivas vart 
som helst. Detta anser befrie lserörelserna i Tredje världen klarare än alla 
andra. Att kämpa för sin historia är att kämpa för sin framtid. 

Romarriket och vår egen tid 

Mitt intresse för romartiden började nar pg läste teologi vid unive rsite tet. 
När vi läste Nya testamentets tidshistoria var de t som att öppna en ny värld. 
Speciellt blev Jag fascinerad av romartide ns likhete r med vår egen tid ; likhe
ten med det storskaliga konsumtionssamhället. 

Alla epoker är ju intressanta, och ju mer man tränger in i en tid, desto mer 
spännande blir det. När man kan ana sig till mä nnisskoödena bakom några knap
pa ord i t ex en inskrift - det är då de t blir ve rkligt spännande med histo
ria. Därför finns alltid risken att man blir kvar i den tid man inriktat sig 
på och bara gör små "utflykter" till andra epoker. Kanske är de tta trots allt 
nödvändigt. Man kan nog inte var historisk författare i största allmänhet och 
kasta sig hit och dit mellan epokerna. Om inte annat så tar ju forskningsarbe
tet tid! 

De t är inte e ndast likheterna med vår egen tid som gör rom:.1rtiden så intres
sant. En stor de l av vår kultur har sitt urspru ng i Imperium Roman u111. Romarri
ket ä r också fullt av sociala och politiska paradoxer, som kan väcka funde
ringar och diskussioner också om förhållanden i vår egen tid; ett imperium, 
där filosoferna fritt förkunnade alla människors lika värde samtidigt som e tt 
ohyggligt hå rt klassamhälle rådde; e tt storskaligt samhälle, som frakt:.1de 
spannmål över havet, men där många skräddare hade både viive ri och butik; ett 
samhälle där kvinnan hade större rättighe ter än i Sverige vid 1800-ta lets bör
jan, likväl ett samhälle fullt av bordeller med rättslösa slavinnor; världs
histo riens mest genommilitariserade samhälle, likviil fredligare än de frihet
sälskande grekiska statstate rna ... 

Sådana paradoxe r ka n hjä lpa oss att bli varse paradoxerna i vår egen tid . Och 
dem måste vi bli varse. Annars tappar vi framtiden ur sikte. 




